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RESUMO 

 

O pagamento por serviços ambientais têm se tornado uma ferramenta de auxílio na 

gestão dos recursos hídricos, bem como, uma alternativa para o incentivo a 

recuperação de áreas degradadas e restauração das matas ciliares. Contudo um 

dos problemas consiste na valoração dos recursos ambientais inexistindo um 

modelo exato havendo assim a necessidade do estudo específico para cada 

situação, devendo este ser norteado pelas características e particularidades do local 

escolhido. Sendo assim, o presente trabalho buscou elaborar um projeto de 

intervenção voltado a conhecer a valoração ambiental da microbacia do Rio Cubatão 

Velho pertencente a Bacia do Rio Cubatão do Norte, localizada em Joinville. Por 

meio de um diagnóstico da situação das áreas de preservação permanentes, que 

permita avaliar os recursos financeiros que deveriam ser repassados para 

produtores rurais. Visando a estruturação de programa de pagamento por serviços 

ambientais. 

 

Palavras-chaves: Área de preservação permanente, Projeto de Intervenção, 

valoração ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Payment for environmental services has become an aid tool in the management of 

water resources, as well as an alternative to encourage the recovery of degraded 

areas and restoration of riparian forests. However, one of the problems consists in 

the evaluation of environmental resources, not having an exact model, thus requiring 

the study of each situation, which should be guided by the characteristics and 

particularities of the chosen site. Thus, the present work sought to elaborate an 

intervention project aimed at knowing the environmental valuation of the Cubatão 

Velho River watershed belonging to the Cubatão do Norte River Basin, located in 

Joinville. By means of a diagnosis of the situation of permanent preservation areas, 

which allows to evaluate the financial resources that should be passed on to rural 

producers. Aiming at structuring a payment program for environmental services. 

 

Keywords: Permanent preservation area, Intervention Project, environmental 

valuation. 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

 O Brasil apresenta diferentes tipos de biomas, com características distintas, 

considerando o Bioma Mata Atlântica, um dos mais ricos em biodiversidade, 

entretanto, Kuntschik, Eduarte e Uehara (2011) descrevem que as alterações dos 

ambientes florestais, neste bioma, vêm ocorrendo desde o início da colonização do 

Brasil, passando por diferentes contextos e cenários, influenciados principalmente 

pelas atividades agropecuárias e urbanização. Desta forma, as modificações no 

entorno dos cursos hídricos, por meio da remoção da cobertura vegetal e ocupação 

irregular (seja para produção agrícola ou urbanização), acarretaram na geração de 

áreas degradadas.  

 Segundo Tucci (1997) a cobertura vegetal, assim como, as matas ciliares 

também denominadas de áreas de preservação permanente, possuem um papel 

essencial na regulação do ciclo hidrológico por influenciar direta ou indiretamente as 

fases de evaporação, infiltração e escoamento superficial, sendo indispensável à 

recuperação ou manutenção destes locais. 

Neste sentido, os ambientes florestais auxiliam na gestão dos recursos 

hídricos e na conversação do solo, por influenciarem o controle de processos 

erosivos e redução de níveis de assoreamento, pela filtragem de poluentes químicos 

(seja oriundo do uso de agrotóxicos ou não), pela melhoria na recarga de aquíferos e 

pela formação de corredores de fauna e flora.  

Segundo relatórios da Agência Nacional de Águas – ANA, a distribuição de 

água no planeta Terra está separada em água não potável com uma 

representatividade de 97% e a água potável separada em geleiras com 2,5% 

localizadas principalmente nos polos e continentes por meio de lagos, rios e 

aquíferos perfazendo 0,5% do montante (ANA, 2009). 

A distribuição dos recursos hídricos não é homogênea no Brasil, sendo que 

cerca de 80% dos recursos encontram-se situados na região Amazônica. Além disto, 

o consumo dos recursos hídricos nacionais está correlacionado, principalmente, a 

atividades de irrigação e abastecimento animal (ANA, 2017). Demonstrando assim a 
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relevância que as propriedades rurais pelo desenvolvimento de atividades agrícolas 

e pecuárias possuem no contexto dos recursos hídricos.  

Segundo a EMATER (2018) a falta de manejo adequado, nestes locais, tem 

acarretado na perda de solo por assoreamentos vinculados a erosão hídrica, 

contaminação de recursos hídricos pelo uso inadequado de agrotóxicos e pela 

ausência de áreas preservadas que auxiliam na redução de produtividade. Nesta 

conjuntura, algumas medidas devem ser adotadas visando o manejo dos imóveis 

rurais, englobando as atividades que reduzam os riscos de pontos de erosão, que 

garantam a recuperação de áreas degradadas e de preservação permanente, além 

da manutenção dos remanescentes florestais.  

Desta forma, algumas oportunidades vêm sendo desenvolvidas no Brasil para 

o estabelecimento de programas de pagamento por serviços ambientais, que 

buscam a recuperação das áreas degradadas localizadas em propriedades rurais, 

através da valoração ambiental (PAGIOLA; VON GLEHN; TAFFARELO, 2013).  

Este mecanismo consiste na troca ou compensação financeira devido à 

realização de práticas conservacionistas e/ou abdução de determinada área de 

produção agrícola para o restabelecimento de medidas que visem à recuperação 

ambiental e a geração de serviços ecossistêmicos associados (FUNDAÇÃO O 

BOTICÁRIO, 2017). 

 Para Mota (1997) não existe um modelo econômico geral para determinar o 

valor de um recurso ambiental, devendo ser estudado cada situação e encontrada a 

melhor alternativa que satisfaça a necessidade dos envolvidos, sendo que a 

estrutura econômica norteia-se pelo custo-benefício. 

 

Os benefícios são aqueles bens e serviços ecológicos, cuja conservação 
acarretará na recuperação ou manutenção destes para a sociedade, 
impactando positivamente o bem-estar das pessoas. Por outro lado, os 
custos representam o bem-estar que se deixou de ter em função do desvio 
dos recursos da economia para políticas ambientais em detrimento de outras 
atividades econômicas (MOTA, 1997). 

 

Segundo dados provenientes do Censo Agropecuário (IBGE, 2006), o 

munícipio de Joinville possui 1.953 propriedades rurais representando uma área de 

31.448 ha. Destinando cerca de 4.560 ha para práticas de lavoura permanente, 

4.854 ha para práticas de lavoura temporário e 5.866 ha para pastagem, 
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representando assim 48,89% do uso do solo das propriedades rurais. Este cenário 

também pode ser encontrado na porção leste da Bacia do Rio Cubatão, conforme 

indica a figura 01.  

 

Figura 01 – Uso do solo na Bacia do Rio Cubatão. 

 
Fonte: Ribeiro e Oliveira (2014). 

 

Sendo assim, o presente trabalho busca por meio da elaboração de um 

projeto de intervenção conhecer a valoração ambiental destinada a recuperação das 

áreas degradadas da Microbacia do Rio Cubatão Velho. Conhecendo quais seriam 

os valores que deveriam ser pagos aos produtores rurais da microrregião, será 

estabelecida a criação de um programa de pagamento por serviços ambientais que 

permita uma compensação financeira justa e condizente com a realidade financeira 

do município de Joinville/SC.  
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2 OBJETIVO 

2.1 – Objetivo Geral. 

 

Elaborar por meio de projeto de intervenção o estudo de valoração ambiental 

em conjunto com o diagnóstico das áreas de preservação permanente da Microbacia 

do Rio Cubatão Velho.  

2.2 Objetivos Específicos: 

I. Avaliar a situação das áreas de preservação permanente, quanto a seus 

respectivos usos e alternativas para recuperação ambiental. 

II. Identificar as propriedades rurais que possuam áreas de preservação 

permanente. 

III. Elaborar pesquisa de campo junto aos produtores rurais. 

IV. Efetuar a valoração ambiental das áreas de preservação permanente, por 

propriedade e para a Microbacia do Rio Cubatão Velho. 
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3. METODOLOGIA. 

 

 Para o desenvolvimento do projeto de intervenção primeiramente buscou-se 

através de fontes públicas, provenientes do Sistema de Informações Municipais 

Georreferenciadas – SIMGEO; Sistema de Informações Geográficas de Santa 

Catarina – SIGSC e dados do Comitê da Bacia do Rio Cubatão Cachoeira, a 

aquisição de dados vetoriais a fim de conhecer as áreas das microbacias do Rio 

Cubatão, em conjunto com suas delimitações de ordenamento territorial, 

características e hidrografia.  

Permitindo assim, reconhecer qual a microbacia apresentava maior 

representatividade de áreas ocupadas por atividades agrícolas e degradadas, sendo 

escolhida a Microbacia do Rio Cubatão Velho, localizada na porção leste da Bacia 

do Rio Cubatão, apresentando a maior concentração de áreas agrícolas, podendo 

formar um importante corredor ecológico (permitindo a ligação da APA da Dona 

Francisca com o estuário da Baia da Babitonga) e apresentando áreas de mata ciliar 

com maior degradação ambiental.  

 Para a delimitação das áreas de preservação permanente foi utilizados a base 

de dados hidrológicos disponibilizados pelo Sistema de Informações Municipais 

Georreferenciadas – SIMGEO, figura 02.  

 

Figura 02 – Hidrografia incidente sob a Microbacia do Rio Cubatão Velho – SIMGEO. 

 

Fonte: SIMGEO (2018) adaptado por Autor (2018). 
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 Considerando que dentro da microbacia existiam áreas que segundo o 

ordenamento territorial municipal, não correspondiam a áreas rurais, foi efetuado um 

filtro das feições escolhendo, para o estudo, apenas a Área Rural de Uso Controlado 

– ARUC, figura 03.  

 

Figura 03 – Ordenamento Territorial Microbacia do Rio Cubatão Velho. 

 

Fonte: o Autor (2018). 

 

 Por fim, o presente trabalho consiste na estruturação de um projeto de 

intervenção voltado à contratação de empresa ou profissionais capacitados para a 

realização do estudo da valoração ambiental das áreas de preservação permanente 

da Microbacia do Rio Cubatão Velho. Além da análise do uso do solo incidente sob 

estas áreas e avaliação da percepção ambiental dos produtores rurais. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 – Pagamento por Serviços Ambientais. 

 

Merida (2010) descreve que segundo informações dispostas na Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio, cerca de 60% dos ecossistemas existentes no planeta 

apresentavam algum tipo de degradação, existindo casos irreversíveis. Esta 

alteração impacta direta ou indiretamente na gestão dos recursos hídricos, pois 

influencia no ciclo hidrológico, aumentando os riscos de escassez de água. 

Posto isto, Jardim (2010) cita que uma das medidas para correção destes 

problemas ou contenção dos seus avanços está no Pagamento por Serviços 

Ambientais, podendo ser dividido em serviços ecossistêmicos (oferecidos de forma 

natural pelo ecossistema, na composição e sustentação da vida humana no planeta 

Terra) e serviço ambiental (causado pela ação do homem com efeito sob um 

ecossistema, voltado a adoção de práticas que reduzam os impactos), sendo este 

mais usual.  

Segundo Guedes e Seehusen (2011) os serviços ecossistêmicos podem ser 

separados em serviço de provisão: ligados aos bens que o ecossistema pode 

fornecer, como por exemplo: alimentos (frutos e raízes); energia (lenha, carvão, 

óleos); fibras; recursos genéticos; serviços reguladores: oriundos de processos 

naturais que regulam as condições ambientais, por exemplo: regulação do clima; ar 

e ciclos da água, controle de cheias e processos erosivos, etc; serviços culturais: 

relacionados aos benefícios recreativos e educacionais e serviços de suporte: 

referente aos processos naturais, com a gênese dos solos, a polinização, dispersão 

de sementes, ciclagem de nutrientes. 

Quanto ao conceito de pagamento por serviços ambientais:  

 

Uma transação voluntária, na qual, um serviço ambiental bem definido ou um 
uso da terra que possa assegurar este serviço é comprado por, pelo menos, 
um comprador de, pelo menos, um provedor, sob a condição de que o 
provedor garanta a provisão deste serviço (condicionalidade) (WUBER et al, 
2008). 
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Para que este conceito seja empregado Tito e Ortiz (2017) descrevem que 

existe a necessidade de quatro condições: Serviço ambiental deve ser definido – 

perfazendo o produto que será ofertado para alguém (ex. Uma empresa ou uma 

sociedade), exista um pagador/comprador: quem estará disposto a pagar ou comprar 

este serviço, quem será o recebedor: referente à troca entre quem recebe um 

recurso em troca da prestação de um serviço e voluntariedade: ficando a 

participação a cargo de cada participante, não sendo, uma imposição. 

Os pagamentos por serviços ambientais ou a remuneração aos proprietários, 

que prestem este serviço, devem permitir uma compensação pelo custo de 

oportunidade que este teria ao utilizar uma área. Não necessariamente uma 

valoração completa, nem uma análise detalhada dos retornos financeiros, sendo o 

essencial a satisfação entre as partes. Tais trocas não precisam ser 

necessariamente econômicas, podendo ser ofertado: assistência técnica, 

implantação de serviços, obtenção de títulos de propriedade, entre outras (GUEDES; 

SUUHUESEN, 2011). 

Basicamente a lógica de um sistema de pagamento por serviços ambientais 

está na caracterização do local, quem serão os beneficiados, quem será responsável 

pelo pagamento, qual será a metodologia de valoração, como será o monitoramento 

e avaliação (FIGURA 04). 

 

Figura 04 – Estrutura de PSA. 

 

Fonte: Guedes e Seehusen (2011). 
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4.1.1 – Pagamentos de Serviços Ambientais – Brasil. 

 

4.1.1.1 – Produtor de Águas – Agência Nacional de Águas. 

 

 Em 2001 a Agência Nacional de Águas criou o programa Produtor de Água 

objetivando apoiar e incentivar projetos e programas que estejam ligados ao 

Pagamento por Serviços Ambientais, através do repasse de recursos financeiros e 

suporte técnico. Os projetos podem ser elaborados pelos municípios, estados, 

consórcios, comitês de bacia. Devendo promover a conservação dos recursos 

hídricos por meio da implantação de medidas que busquem a redução dos 

processos erosivos em ambientes rurais.  

 As temáticas abordadas no programa são: as práticas mecânicas (voltadas à 

conservação do solo e água), a recuperação florestal (restauração de fragmentos 

florestais, produção de mudas e regeneração natural) e educação ambiental 

(capacitação e orientação), de modo que a remuneração seja proporcional ao 

serviço prestado (ANA, 2012). 

 Quanto à valorização, o programa recomenda que seja norteada pelo custo 

de oportunidade que cada produtor rural terá ao prestar o serviço à sociedade, 

sendo o valor de referência (VTE) expresso em R$/ha/ano. Estes devem ser 

diferenciados pelo uso do solo, no caso de manutenção da vegetação nativa o valor 

máximo será de 1,25 x VTE; para a recuperação valor igual o VTE; para as práticas 

destinadas apenas a questões do manejo do solo o valor 50% do VTE, ao ponto que 

os valores são pagos em conformidade com os contratos somente após a 

implantação e certificação e, comprovado a eficácia no processo de contenção de 

processo erosivo (ANA, 2012). 

A forma de participação no programa se dá através de editais de 

chamamento, que tem como objetivo expor as regras para a seleção de propostas 

por meio de orientações e aspectos referentes à formalização da parceria com o 

órgão. O valor máximo de repasse é de 1 milhão de reais com um prazo de 

execução de 3 anos.  

 O valor transmitido pela ANA não deve ser destinado ao pagamento por 

serviços ambientais, sendo as ações financiáveis: 
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a) Adequação de estradas rurais; b) Terraceamento agrícola; c) Construção de 
bacias de captação, infiltração de água de chuva e retenção de sedimentos; d) 
Cercamento de remanescentes florestais e de áreas em regeneração; e) Plantio 
de mudas de espécies nativas da região com manutenção; f) Saneamento rural, 
por meio de instalação de fossas sépticas ou estruturas similares; g) Outras ações 
que possibilitem a melhoria da qualidade e o aumento da oferta de água, desde 
que consideradas adequadas pela comissão avaliadora da ANA. (ANA, 2012)  

 

No último edital de chamamento, ocorrido em 2017 foi recebido 226 projetos, 

destes, 36 foram classificados. Entretanto, a disponibilização dos recursos 

financeiros ficou restrita aos 3 primeiros colocados, correspondendo aos seguintes 

projetos municipais: Projeto de Brasil Novo (PA), São José dos Campos (SP) e 

Santa Teresa (ES). Os demais ficaram inseridos em um banco de dados, sendo 

passíveis de recebimento de suporte financeiro, desde que houvesse repasse de 

verba por parte do governo federal (ANA, 2017). 

Dos 36 projetos classificados, 17 vieram do Estado de Minas Gerais 

(correspondendo a 47,22%), seguido pelo Estado de São Paulo com 7 projetos  

(representando 19,44 %) e pelo Estado do Espírito Santo com 4 projetos 

(perfazendo 11,11 %). Além disto, apenas 8 Estados Brasileiros, tiveram projetos, 

aprovados (ANA, 2017).  

Ao todo 187 projetos que participaram do processo de seleção distribuídos em 

22 Estados Brasileiros, sendo o mais representativo o Estado de Minas Gerais com 

51 projetos (27,27%); seguido pelo Estado de São Paulo com 33 projetos (17,65%) e 

Estado de Goiás com 18 projetos (9,63%). Sendo interessante, a observação que o 

projeto como maior pontuação foi proveniente do Estado do Pará que participava 

apenas com dois municípios representados por dois projetos. Em relação à 

elaboração dos projetos 95,72% foram efetuados pelas prefeituras municipais, sendo 

2,67% desenvolvidos por empresas ou companhias de abastecimento e 1,60% por 

consórcios intermunicipais (ANA, 2017). 

Atualmente, o programa conta com 38 projetos localizados em diferentes 

regiões do Brasil (ANA, 2018).  
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Figura 05 – Projetos apoiados pelo programa produtor de água. 

 
Fonte: ANA (2018). 

 

Através da tabela 01, são listados alguns dos projetos de pagamento por 

serviço ambiental assistido pelo Programa Produtor de Águas, destacando as formas 

de participação da Agência Nacional de Águas (seja pelo apoio por meio de recursos 

financeiros a organização de capacitação técnicas dos agentes envolvidos nos 

projetos), a participação de diferentes setores (setor público, educação, privado, 

organizações sem fins lucrativos) e a existência de legislação própria (abordando as 

fontes de investimento, valores a serem pagos, critérios de participação, obrigações 

e deveres, tempo de duração e forma de monitoramento).  
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Tabela 01 – Projetos apoiados pelo Programa Produtor de Águas da Agência Nacional de Águas. 

 

Município Usos da água Monitoramento Forma de 

participação 

da ANA 

Parceiros Fase Atual do Programa Base Legal 

Patrocínio/MG Abastecimento 

público, 

agropecuário. 

Não 

especificado 

Apoio financeiro 

através de 

contrato de 

repasse. 

Emater-MG, Vale-

Fósfertil, Daepa, TNC, 

ANA, IEF, ONG 

Cerrado Vivo e BB 

Já foi elaborado o diagnóstico 

socioambiental com apoio da 

TNC. Este está sendo 

aprimorado. Negociações com 

MP sobre os 100 metros de APP 

em andamento. 

Lei Municipal 

4807/2015 

Votuporanga/SP Abastecimento  Não 

especificado 

Apoio técnico e 

financeiro. 

Centro Universitário 

de Votuporanga; 

Secretárias 

Municipais; Polícia 

Ambiental do Estado 

de São Paulo. 

Executadas curvas de nível em 

campo e preparação para 

licitação para recuperação de 

nascentes 

Lei Municipal 

4861/2010 

Joanópolis e 

Nazaré 

Paulista/SP 

Abastecimento 

público, 

agropecuário. 

Não 

especificado 

Apoio técnico e 

financeiro. 

Secretárias Estaduais 

de São Paulo; 

Prefeitura Municipal 

Extrema e TNC. 

Pagamentos Deliberação 

conjunta dos 

comitês PCJ 

n° 51/06 
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“Continua” 

Município Usos da água Monitoramento Forma de 

participação 

da ANA 

Instrumento 

formal 

Parceiros Fase Atual do 

Programa 

Base Legal 

Extrema/MG Abastecimento 

público, 

agropecuário. 

Quantidade de 

água - vazão e 

pluviometria 

Apoio técnico e 

de 

monitoramento 

Contrato de 

Repasse. 

Prefeitura 

Municipal de 

Extrema, 

IEF/MG, ANA, 

TNC, SOS Mata 

Atlântica, 

Comitê PCJ, 

Bauduco, 

Acqualimp, Valor 

Natural. 

Pagamentos Lei Municipal 

nº 2.100/05 e 

seu Decreto 

2.409/2010 

Guaratinguetá/SP Abastecimento 

público, 

agropecuário. 

Não especificado Apoio técnico e 

capacitação. 

Contrato de 

repasse 

ANA - SEAMA - 

SAEG-TNC 

CATI -SP 

CBRN- CEIVAP 

BASF 

Pagamento aos 

proprietários pelo 

serviço ambiental 

Lei N°4.252 de 

11 de 

Novembro de 

2.010 e 

Decreto 

N°7.484 de 05 

de Maio de 

2.011 

Rio Claro/RJ Abastecimento 

público, 

Indústria, 

Agropecuária, 

Mineração. 

Das áreas de 

restauração de 

forma bimestral 

Apoio técnico e 

capacitação. 

Nenhum TNC, ITPA, 

Comitê Guandu, 

SEA, INEA, 

Prefeitura 

Municipal de Rio 

Claro. 

Atividades 

implantadas sob 

manutenção. 

Atividades de 

implantação em 

propriedades 

contratadas em 

2012. Pagamentos 

em curso. 

Lei 514/2010 e 

Decreto 

931/2011 
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“Continuação” 

 

Município Usos da água Monitoramento Forma de 

participação da 

ANA 

Instrumento 

formal 

Parceiros Fase Atual do 

Programa 

Base Legal 

Nova Friburgo 

e Macaé/RJ 

Abastecimento 

doméstico, 

agropecuário, 

industrial, 

turismo, lazer 

não se aplica Apoio técnico e 

Mobilização social 

nenhum ANA, Comitê 

Bacia 

Hidrográfica 

Macaé e Ostras, 

Instituto Federal 

Fluminense, 

Prefeitura 

Municipal de 

Nova Friburgo 

Lançamento de 

Edital para 

contratação de 

serviços de 

consultoria para 

realização de 

diagnóstico 

socioambiental e 

projeto técnico 

Não 

encontrado 

Apucarana/PR Abastecimento 

doméstico, 

agropecuário e 

industrial. 

Não 

especificado 

Apoio técnico e 

financeiro. 

Convênio Universidade 

Tecnológica 

Federal do 

Paraná; 

Prefeitura e 

Fundação O 

Boticário. 

Realizados 

trabalhos de 

campo e 

continuidade de 

processos 

licitatórios para 

execução de 

demais ações 

Lei 

Municipal 

58/09; Lei 

Municipal 

241/09; 

Decreto 

Municipal 

107/09; e 

Instrução 

Técnica 

01/09. 
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“Continuação” 

 

Município Usos da água Monitoramento Forma de 

participação da 

ANA 

Instrumento 

formal 

Parceiros Fase Atual do 

Programa 

Base 

Legal 

 

Camboriú e 

Balneário 

Camboriú 

Abastecimento 

doméstico, 

agropecuário e 

industrial. 

Monitoramento 

hidrológico 

Apoio técnico Acordo de 

Cooperação 

Técnica 

ANA, EPAGRI, 

CIRAM/SC, 

AGESAN/SC, 

IFC/SC, Prefeitura 

de Camboriú, 

Prefeitura de 

Balneário Camboriú, 

CBH Rio Camboriú, 

EMASA/Camboriú, 

TNC, Instituto de 

Desenvolvimento e 

Integração 

Ambiental, Bunge 

Natureza. 

Inscrição dos 

produtores rurais 

interessados. 

Lei 

Municipal 

3.026/200 

 

Vera 

Cruz/RS 

Abastecimento 

doméstico, 

agropecuário e 

industrial. 

Monitoramento 

hidrológico 

Apoio técnico Ofício  Fundación Altadis da 

Espanha e Universal 

Leaf Tabacos; 

Univ.Sta Cruz do Sul 

– UNISC; Pref. 

Munic. Vera 

Cruz/RS, Sindicato 

das Indústrias de 

Tabaco e o CBH Rio 

Pardo 

Até a presente 

data, o projeto 

conta com a 

adesão formal de 

54 proprietários 

rurais da sub 

bacia hidrográfica 

do Arroio Andréas. 

O pagamento já 

teve início em 

dezembro de 

2011 

Lei 

Municipal 

nº. 

137/2015 
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“Continuação” 

 

Município Usos da água Monitoramento Forma de 

participação 

da ANA 

Instrumento 

formal 

Parceiros Fase Atual do 

Programa 

Base 

Legal 

Rio 

Branco/AC 

Abastecimento 

público 

Não 

especificado 

Apoio técnico 

e financeiro. 

Convênio Secretarias Estaduais e 

Municipais e Instituto de 

Mudanças Climáticas – IMC 

Adesão de 

produtores de 

assentamento, em 

andamento a 

contratação de 

mão de obra para 

plantio. 

Não 

encontrado 

Palmas//TO Agricultura, 

turismo, lazer 

Não 

especificado 

Apoio técnico. Ofício ANA ANA, SANEATINS,Secretarias 

Estaduais e Municipais , TNC, 

Fundação O Boticário, Agência 

Tocantinense de Saneamento, 

outros 

Elaboração do 

projeto de 

adequação das 

estradas vicinais 

da bacia. 

Acordo 

com a 

Sanetins 

Brasília /DF Abastecimento 

público, 

agropecuário 

Não 

especificado 

Apoio técnico 

e financeiro. 

Convênio ANA, ADASA, CAESB, TNC, 

Banco do Brasil; Fundação 

Banco do Brasil; IBRAM; 

SEAGRI-DF; EMATER-DF; 

SESI; WWF 

Diagnóstico 

executado, ACT 

assinado, UGP 

formada. Primeiras 

mudas estão 

sendo plantadas 

(havia 

disponibilidade de 

50.000 mudas da 

FBB e na SEAGRI) 

ainda sem PSA. 

EDITAL e 

primeiros PIPS 

serão elaborados 

no primeiro 

semestre de 2012. 

Lei 

5955/2017 
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“Conclusão” 

 

Goiânia-GO Abastecimento 

público, 

agropecuário. 

Não 

especificado 

Apoio técnico 

e financeiro. 

Termo de 

parceria. 

ANA, MPGO, FUNDO 

ESTADUAL DE MEIO 

AMBIENTE E 

CONSÓRCIO DE 11 

Municípios. 

Execução do 

diagnóstico 

Não 

encontrado 

Campo 

Grande/MS 

Abastecimento 

público, 

agropecuário. 

Não 

especificado 

Apoio técnico 

e financeiro. 

Contrato de 

Repasse 

ANA, Prefeitura 

Municipal de Campo 

Grande, WWF, 

Fundação Banco do 

Brasil, Universidade 

Federal de Mato Grosso 

do Sul, Ministério 

Público Estadual. 

1ª Fase (sub-

bacia Guariroba) 

construção de 

terraços 

concluída, 

cercamento em 

execução e 

elaboração de 

projeto de 

recuperação de 

APP / adesão de 

7 proprietários 

rurais com 

expectativa de 

fazer primeiro 

PSA em 

dezembro 2012. 

2ª fase (sub-bacia 

Saltinho) 

Lei Municipal 

5025/2011 

Fonte: Agência Nacional de Aguas (2017) adaptado por o Autor (2018).
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4.1.1.1 – Programa Conservador de Águas de Extrema - MG 

 

 

 Apesar do programa de Pagamentos por Serviços Ambientais ter sido iniciado 

em 2005, tratativas com o tema já vinham sendo discutidas desde 1996, pela 

prefeitura municipal.  

 A prefeitura de Extrema /MG desenvolve o programa: Produtor de Águas de 

Extrema-MG, executando conforme a Lei Municipal nº 2.100/05 e seu Decreto 

2.409/2010. 

 Por meio do programa a Secretaria Municipal de Meio Ambiente efetua o 

mapeamento das propriedades rurais ilustrando a situação atual e estabelecendo 

metas e objetivos para recuperação e conservação, posteriormente os projetos são 

encaminhados para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental 

(CODEMA) cuja função consiste na análise e deliberação da aprovação do projeto. 

Como contrapartida pelos serviços prestados o proprietário recebe 100 UFEX 

(Unidade Fiscal de Extrema) por hectare, equivalente a R$ 262,00/hectare/ano com 

pagamentos efetuados mensalmente (PEREIRA et al, 2016).  

Os objetivos principais do programa são: aumentar a cobertura florestal das 

sub-bacias, implantar corredores ecológicos, reduzir as poluições por processos 

erosivos e disposição de sedimentos, entre outros. A participação fica restrita as 

propriedades com área igual ou superior a 2 ha situadas nas bacias atendidas pelo 

programa (PEREIRA et al, 2010). 

Em relação aos investimentos para a execução do programa, Pereira et al 

(2016) descreve que estes giram em torno de 12 milhões de reais, sendo 4 milhões 

provenientes do orçamento da prefeitura municipal e 8 milhões referentes a doação 

de parceiros. 

O programa conta com a parceria de diferentes setores: Governo (Agência 

Nacional de Águas, Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Instituto 

Estadual de Florestas – MG); ONG (Fundação de Apoio à pesquisa agrícola, 

Iniciativa Verde ONG, SOS Mata Atlântica, The Nature Conservatory, International 

Union for Conservation of Nature, World Resouses Institut) e Empresas Privadas 
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(Autopista Fernão Dias, Bauduco Indústria de Alimentos, Panasonic do Brasil, 

Indústria Dalkas do Brasil, Laticínios Serra Dourada, etc.). As funções de cada um 

dos parceiros do programa varia desde apoio financeiro a doação de materiais, 

serviços e capacitação técnica, figura 06 (PEREIRA et al, 2010) 

 

Figura 06 – Estrutura dos Parceiros do Programa. 

  

Fonte: Pereira et al (2010).  

 

No tocante dos resultados, Pereira et al (2016) cita que entre 2007 e 2010: 

foram instalados 50 biodigestores e 50 caixas/caçambas para coleta seletiva; a 
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construção de 1.000 bacias de contenção de águas pluviais e 40.000 metros de 

terraços em 100 hectares; construídos 235.360 metros lineares de cerca; plantadas 

mais de 1 milhão de mudas e efetuado a recuperação de mais de 7 mil hectares de 

áreas degradadas. 

4.2. - Valoração Ambiental. 

  

 Mattos el al (2007), apreciando os conceitos econômicos, relatam que os 

recursos ambientais, por muitos anos, foram considerados bens infinitos, não 

existindo um custo ou um valor atribuído. Complementando, esta colocação, 

Nogueira e Medeiros (1999) descrevem que a teoria econômica não conseguia 

traçar um paralelo para a mensuração de algo que parecia fora dos modelos 

tradicionais, sendo que a quebra desta estrutura deu-se por meio de um estudo 

produzido por Jonh Krutila em 1967, que permitiu estimar os valores que uma 

pessoa estaria disposta a pagar por um determinado bem de consumo.  

 Segundo Mota (1997) o conceito foi sendo reformulado, ilustrando que os 

valores de uso podem ser divididos em valor de uso direto, valor de uso indireto e 

valor de opção e o valor de não uso em valor de existência, figura 07. 

 

Figura 07 – Taxonomia geral do valor econômico do recurso ambiental. 

 
Fonte: Mota (1997). 

 

 Em relação aos métodos de avaliação, ou valoração de um recurso ambiental 

Maia (2002), relata que existe uma gama de opções, sendo que alguns avaliam a 

disposição a pagar por um recurso e outros estimulam o preço do recurso. Não 

existindo a melhor opção ou um modelo matemático fechado, sendo que cada opção 
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apresenta suas vantagens e desvantagens, sendo que a maior parte dos conflitos se 

reflete na determinação de um valor de existência de um recurso. Maia, Romeiro e 

Reydon (2004), acrescenta que a escolha deverá considerar o objetivo estudado, as 

informações existentes, os recursos disponíveis e eficiência desejada.  

 Entre os modelos existentes Maia, Romeiro e Reydon (2004) descrevem os 

métodos diretos refletindo a preferência de consumidores dispostos a recompensar 

monetariamente por um bem ou serviço ambiental prestado, tais como: Disposição a 

Pagar Direta (Avaliação Contingente) e Disposição a pagar Indireta (Preços 

Hediondos e Custo de Viagem) e métodos indiretos que visam estabelecer o valor 

dos bens ou serviços por meio das alterações dos preços de produto, como 

exemplos: Produtividade Marginal e Mercado de Bens Substitutos (Custos evitados; 

Custos de controle; Custos de reposição; Custos de oportunidade). Podendo 

também ser adotada a terminologia descrita por Mota (1997) classificando em 

métodos de função de produção e métodos de funções de demanda. 

  A importância da valoração ambiental para Mota (1997) reflete-se na 

possibilidade de ser um norteador da gestão pública dos recursos naturais, 

auxiliando na tomada de decisões, garantindo assim, a disponibilidade e uso para as 

futuras gerações. 

 Pagiola, Von Glehn e Taffarelo (2013), através do livro experiência de 

pagamentos por serviços ambientais no Brasil, descrevem que a lógica do 

pagamento consiste na troca de benefícios entre as partes, neste caso sociedade e 

proprietário/produtor, devendo o modelo de valoração permitir que exista uma 

compensação que satisfaça a necessidade de ambos. Entretanto os autores ilustram 

a dificuldade de encontrar mecanismos e fórmulas que encontrem os valores viáveis 

de serem empregados.  

4.3 – Áreas de preservação permanente. 

 

 As áreas de preservação permanentes podem estar associadas aos locais 

com remanescente florestal, localizado nos entornos dos cursos hídricos. Segundo o 

Código Florestal Brasileiro, estabelecido pela Lei Federal nº 12651/2012, as áreas 

de preservação permanente são: 

 



30 

 

Áreas protegidas, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger 
o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2012). 

  

 Estabelecidas conforme a largura dos corpos hídricos, topografia e/ou 

tipologia florestal, através do Artº 4 da Lei Federal 12.651/2012. 

 

Art. 4o  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura 

mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 

200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 

superior a 600 (seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 

mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 

(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 

metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 

licença ambiental do empreendimento; 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer 

que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;  

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente 

a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 

em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 

100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a 

partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima 

da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano 

horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos 

relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 

que seja a vegetação; 



31 

 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima 

de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e 

encharcado. (BRASIL, 2012) 

 

  As áreas recobertas por fragmentos florestais podem ser classificadas como 

matas ciliares, formações ribeirinhas, matas ripárias, matas de galeria, independente 

a denominação adotada, estas formações de cobertura florestal ao longo dos rios, 

possuem um papel de extrema importância na recarga de aquíferos, filtragem de 

poluentes e sedimentos, controle de assoreamentos, regulação climática, controle de 

escoamento superficial e auxílio no processo de infiltração da água precipitada, 

ciclagem de nutrientes do solo, permite a formação de corredores ecológicos 

reduzindo os índices de extinção (KUNTSCHIK, EDUARTE E UEHARA, 2011).  

 Através do Decreto Federal 7830 de 2012, foi criado o Programa de 

Regularização Ambiental – PRA previsto na Lei Federal 12.651 de 2012, cujo 

objetivo consiste em adequar e promover a regularização ambiental junto a 

produtores e/ou posseiros rurais. Estimulando a recuperação de áreas de 

preservação permanente por meio da condução de regeneração natural de espécies 

nativas, plantio de espécies nativas, plantio de mudas nativas consorciadas à 

regeneração natural e plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo 

longo, exóticas com nativas de ocorrência regional, em até cinquenta por cento da 

área total a ser recomposta, para pequenas propriedades.  

A obrigação da recuperação das faixas ciliares fica estabelecida em vinte 

metros, contados da borda da calha do leito regular, para imóveis com área superior 

a quatro e inferior dez módulos fiscais, nos cursos d’água com até dez metros de 

largura; e nos demais casos, extensão correspondente à metade da largura do curso 

d’água, observado o mínimo de trinta e o máximo de cem metros, contados da borda 

da calha do leito regular (BRASIL, 2012).  

 Segundo EMBRAPA (2017), os módulos fiscais foram estabelecidos através 

da Lei Federal 6746/1979, sendo seu valor fixado pelo INCRA para cada município 

considerando alguns fatores como: tipo de cultura predominante no município, valor 

de renda associado à atividade predominante, a existência e o conceito da 

propriedade rural e, por fim, outras atividades expressivas sob a renda, porém 
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coadjuvantes. No Brasil o valor de módulos fiscais varia de 5 a 110 ha, sendo que 

em Joinville este valor corresponde a 12 ha. 
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5 – RESULTADOS 

5.1 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

5.1.1 – Microbacia do Rio Cubatão Velho. 

 

O município de Joinville está localizado na Região Sul do Brasil, na porção 

noroeste do Estado de Santa Catarina, com uma população estimada de 577.077,00 

habitantes, sendo a maior do estado, com uma densidade demográfica estipulada 

em 457,58 hab/km² (IBGE, 2017). Possui um PIB per capita de 45.538,31 ocupando 

a 21ª posição no ranking estadual, sendo o primeiro quando comparado a PIB de 

preços concorrentes, com um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

listado em 0,809 (IBGE, 2017). 

A microbacia do Rio Cubatão Velho, está inserida na Bacia do Rio Cubatão, 

mais especificamente na Sub-Bacia do Cubatão de Baixo, estando localizada entre a 

BR-101 e o Estuário da Baia da Babitonga, correspondendo a um trecho de 

aproximadamente 20 km do Rio Cubatão possuindo uma área delimitada de 

1.779,28 (FIGURAS 08). 

 

Figura 08 - Localização da Microbacia do Rio Cubatão Velho – Estado/Município. 

 

Fonte: SIMGEO adaptado por Autor (2018). 
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O uso do solo da Microbacia do Rio Cubatão Velho se divide em áreas de 

perímetro urbano e rural, sendo bastante diversificado compreendendo locais com o 

desenvolvimento de agricultura, pecuário, residências, mineração, áreas de proteção 

(manguezal) e cobertura florestal. A área estudada compreende a área de perímetro 

rural da bacia, classificada como Área Rural de Uso Controlado - ARUC segundo a 

Lei de Ordenamento Territorial do Município de Joinville, sendo excluídas as áreas 

de perímetro urbano, de expansões ou de baixo desenvolvimento de atividades 

agrícolas e/ou de pecuária, como indicado na figura 09. 

 

Figura 09 – Microbacia do Rio Cubatão Velho – Área Estudada. 

 

Fonte: o Autor (2018) 

 

Em relação ao uso do solo indicado por meio da figura 11 na microbacia 

estudada predominam as atividades de agricultura e pastagem, representado 

aproximadamente 77%. Deste montante mais de 50% da área destinam-se a 

atividades de pastagem. Em relação aos remanescentes florestais estes 
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correspondem a 18%, a maioria disposta de forma isolada sem a existência de 

grandes fragmentos ou locais de conectividade. Quanto ao uso residencial este se 

restringe a 5% da microbacia. 

 

Figura 10 – Uso do Solo da Microbacia do Rio Cubatão Velho. 

 

Fonte: o Autor (2018). 

5.1.1.1 - Delimitação das Áreas de Preservação Permanente 

 

 Ponderando as informações disponibilizadas pela prefeitura de Joinville por 

meio do Sistema de Informações Municipais Georreferenciadas – SIMGEO, 

utilizando como dimensões de faixa de preservação 50m para margens de rios e 

50m entorno de nascentes, foi possível conhecer a situação geral das áreas de 

preservação. Havendo a necessidade de antes da geração das faixas de 

preservação uma correção dos dados, visto que, existiam casos onde, visualmente, 

estradas ou valas de drenagem haviam sido listadas como recursos hídricos. Desta 

forma, após as devidas alterações foram geradas as faixas de preservação sendo 
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que os resultados obtidos indicaram uma área de 376,90 ha. Onde conforme indica a 

tabela 02, cerca de 77,77% são ocupadas por áreas de uso agrossilvipastoril 

(entende-se estas como áreas de usos voltados para a agricultura, pecuária e/ou 

reflorestamentos comerciais), 19,81% com remanescentes florestais e 2,42% com 

usos residenciais.  

 

TABELA 02 – USOS DOS SOLO CENÁRIO 02. 

Cenário 01  Valor em ha % 

Área de Preservação Permanente 376,90  

Área de Uso agrossilvipastoril 293,13 77,77 

Área de Remanescentes Florestais 74,66 19,81 

Área de Uso Residencial 9,11 2,42 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

5.2  PROJETO DE INTERVENÇÃO. 

5.2.1 Identificação do problema. 

 

A Microbacia do Rio Cubatão Velho, possui cerca de 80 % das áreas de 

preservação permanente ocupadas por atividades voltadas à agricultura, pecuária e 

reflorestamento de espécies exóticas. Esta microbacia vem demonstrando a 

necessidade da implementação de medidas e políticas que incentivem a 

recuperação destes ambientes por meio do reflorestamento com espécies nativas ou 

pelo uso de outras alternativas, tais como, a condução da regeneração natural. 

Neste contexto, surge a possibilidade da aplicação do pagamento por serviços 

ambientais, destinado à remuneração de proprietários rurais que efetuem a 

recomposição e/ou revegetação com espécies nativas em áreas que atualmente 

encontram-se ocupadas com outras atividades. Porém, para que exista essa troca 

financeira, existe a necessidade de conhecer qual o valor a ser pago em cada 

propriedade e se há a possibilidade de obter-se um valor geral.  

Para isto, deverá ser efetuado um diagnóstico da microbacia do Rio Cubatão 

Velho, avaliando e mapeando suas áreas de preservação permanente, investigando 
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o número de propriedades atingidas, a dimensão destas, o número de módulos 

fiscais correspondentes a estes imóveis, assim como, o estudo da valoração 

ambiental, por meio da escolha de metodologia (por exemplo: método do custo de 

oportunidade, método da valoração contingente) e aplicação de atividades em 

campo que permitam avaliar qual a cultura desenvolvida em cada propriedade nas 

suas áreas de preservação permanente, qual o estado destas áreas frente a uma 

recuperação. 

5.2.2 Justificativa.  

 

As áreas de preservação permanente são estabelecidas e regulamentadas, 

pela Lei Federal 12.651/2012, podendo estar relacionada a uma faixa de proteção no 

entorno dos recursos hídricos (como por exemplo: rios, riachos, córregos, 

nascentes), a ambientes ou ecossistemas como os casos dos manguezais e 

restingas e a topografia e declividade, como: locais com declividade superior a 45º; 

topo de morros, bordas de tabuleiros. 

Segundo Nunes et al (2017), as áreas de preservação possuem quando 

interligadas com remanescentes florestais, um papel fundamental e estratégico no 

controle hidrológico de uma bacia, influenciando direta ou indiretamente, o controle 

de processos erosivos, a contribuição da recarga de aquíferos, a regulação da vazão 

de recursos hídricos, melhoria na qualidade da água superficial por meio da filtragem 

de carreamento de produtos químicos (oriundos de agrotóxicos) e sedimentos 

(erosão). 

Para Seehuseen e Guedes (2011) os pagamentos por serviços ambientais, 

consistem numa medida que busca a compensação financeira aos que produzam ou 

efetuem a manutenção de serviços ambientais, ou acarretam em incentivos 

econômicos para efetuação de serviços ambientais.  

Neste sentido, o presente projeto se justifica pela necessidade de efetuar a 

recuperação das áreas de preservação permanente ocupadas pelo usos de outras 

atividades não relacionadas a conservação e ou proteção, por meio da 

compensação financeira, a ser definida por meio do projeto de intervenção.  
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5.2.3 Objetivo. 

 

Elaborar o estudo de valoração ambiental em conjunto com o diagnóstico das 

áreas de preservação permanente da Microbacia do Rio Cubatão Velho.  

5.2.3.1 Objetivos Específicos: 

I. Avaliar a situação das áreas de preservação permanente, quanto a seus 

respectivos usos e alternativas para recuperação ambiental. 

II. Identificar as propriedades rurais que possuam áreas de preservação 

permanente. 

III. Elaborar pesquisa de campo junto aos produtores rurais. 

IV. Efetuar a valoração ambiental das áreas de preservação permanente, por 

propriedade e para a Microbacia do Rio Cubatão Velho. 

5.2.4 Resultados e Impactos esperados. 

 

A execução do presente trabalho permitirá avaliar a valoração ambiental para 

a recuperação das áreas de preservação permanente, possibilitando assim conhecer 

o custo da implantação do programa de pagamento por serviços ambientais, de 

modo a contribuir com a gestão dos recursos hídricos.  

Buscando assim a redução dos processos erosivos, a melhoria na qualidade 

da água, a possibilidade da criação de corredores de interação de fauna, o aumento 

de áreas do Bioma Mata Atlântica e à regulação da vazão dos recursos hídricos.   

5.2.5 Ações de intervenção. 

 

As ações de intervenção foram organizadas em forma de fluxograma figura 

11, representando as principais atividades que deverão ser desenvolvidas, sendo 

passível de modificação por meio de inclusão de ações e atividades que auxiliem na 

elaboração do projeto e cumprimento do contrato.  
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Figura 11 - Fluxograma das ações de intervenção. 

 

Fonte: o Autor (2018) 

5.2.6 Atores envolvidos. 

 

a) Poder Executivo Municipal; 

b) Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA; 

c) Sociedade civil (comunidade científica e organizações não-governamentais, 

proprietários rurais de imóveis localizados na microbacia estudada, 

representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão); 

d) Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina; 

e) Empresas interessadas na participação do programa; 

f) Ministério Público Estadual e Federal 

g) Profissionais envolvidos no processo licitatório. 

5.2.7 Recursos necessários. 

 

Consistem na contratação de mão de obra qualificada e capacitada para o 

desenvolvimento do processo de valoração dos recursos ambientais, referente a 

recuperação das áreas de preservação permanente das propriedades inseridas na 

Microbacia do Rio Cubatão Velho.  

Além disto, haverá a necessidade da organização de grupo de trabalho e 

comissão de processo licitatório responsável pela implantação e avaliação do 
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programa de pagamento por serviços ambientais, avaliando a oportunidade de 

ampliação da área de atuação do programa. 

5.2.8 Orçamento. 

 

O sucesso de qualquer programa está na existência de recursos para que as 

atividades propostas possam ser executadas, sendo assim, sugere-se uma busca 

difusa em vários setores: 

Tabela 03 – Fontes de Financiamento 

Orçamento Federal 
Programa Produtor de Águas da Agência Nacional de Águas – 

ANA. 

Orçamento Estadual 
Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e Empresa de 

Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina. 

Orçamento Municipal 
Por meio de Legislação própria, dotação financeira, multas e 

taxas ambientais, parte da arrecadação municipal. 

Fundos de Meio Ambiente 

Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), Fundo Brasileiro 

para a Biodiversidade (Funbio), Fundo Estaduais de Meio 

Ambiente, Fundos Municipais de Meio Ambiente. 

Fundos de Recurso Hídrico Fundos provenientes da cobrança e outorga de água. 

Bancos 
Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – 

BIRD / Entidades bancárias que atuam no Brasil. 

Empresas de Saneamento Companhia Água de Joinville. 

Empresas de Geração Elétrica CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. 

Termos de ajustamento de 

Conduta 
Propor parcerias com o Ministério Público Estadual e Federal. 

Empresas Privadas 
Criar mecanismos que permitam o investimento de empresas e 

indústrias que desempenham suas atividades no município.  

Fonte: o Autor (2018) 
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5.2.9 Viabilidade. 

5.2.9.1 – Riscos: 

a) Rejeição dos produtores rurais na adesão do programa de pagamento. 

b) Ausência de uma legislação voltada para a implantação de programa de 

pagamento por serviço ambiental. 

c) Incompatibilidade com as políticas públicas desenvolvidas pelo poder Executivo 

Municipal. 

5.2.9.2 – Dificuldades. 

 

a) Determinação do custo de oportunidade das propriedades rurais, devido à 

ausência de dados ou variação de valores de produção.  

b) Sincronização com os atos e programas desenvolvidos pelo poder Executivo 

Municipal. 

c) Obtenção de recursos e apoio financeiro para a implantação do programa. 

d) Mediação dos conflitos com as áreas urbanas e/ou de expansão do perímetro 

urbano. 

e) Ampliação do projeto para toda a Bacia do Rio Cubatão. 

5.2.10 Cronograma. 

 

Tabela 04 – Cronograma projeto de Intervenção 

Ações/Dias 30 60 90 120 150 180 210 

Elaboração de processo licitatório        

Aprovação do Poder Executivo        

Publicação de Edital processo licitatório        

Recebimento das propostas         

Avaliação das propostas         

Implantação do Projeto de Intervenção        

Diagnóstico das áreas de preservação        

Diagnóstico das APP das propriedades rurais        
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Conclusão. 

Ações/Dias 30 60 90 120 150 180 210 

Realização de Entrevistas nas propriedades rurais        

Valoração Ambiental das Propriedades        

Apresentação dos Resultados        

Fonte: o Autor (2018) 

5.2.11 Gestão, acompanhamento e avaliação. 

 

Caberá ao grupo de trabalho desenvolver e organizar o processo licitatório, 

encaminhando a minuta para a aprovação do poder Executivo Municipal, efetuando 

a publicação do Edital, avaliando as propostas apresentadas de forma a escolher a 

que apresente o melhor arranjo técnico e menor valor. 

A avaliação do projeto deverá permitir conhecer o valor a ser pago como 

forma de compensar o custo de oportunidade referente as áreas destinadas a 

recuperação das faixas de preservação permanente. Norteando a organização do 

programa de pagamento por serviços ambientais, elaboração de termo de adesão de 

produtores e auxiliando na elaboração de projeto de lei para a implantação do 

programa de pagamento.  

5.3 TERMO DE REFERÊNCIA. 

5.3.1 Objeto 

 

O presente documento tem como objetivo a contratação de empresa de 

consultoria ambiental, para a elaboração do diagnóstico de avaliação da valoração 

ambiental destinada a recuperação das áreas de preservação permanente das 

propriedades rurais, localizadas no perímetro rural da Microbacia do Rio Cubatão 

Velho.  

5.3.2 Justificativa. 

 

A estruturação de um programa de pagamento por serviços ambientais, está 

relacionado a compensação financeira por serviço prestado. Neste sentido, o 
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conhecimento do valor a ser pago por propriedade permitirá mensurar parte do 

investimento necessário para implantação de um programa de pagamento por 

serviços ambientais servindo de norte para a estruturação de políticas públicas e 

elaboração de legislação ambiental correlacionada ao tema.  

Ademais, através das pesquisas em campo, será possível investigar a adesão 

por parte de produtores rurais quanto a participação no programa e sua 

conscientização ambiental. 

5.3.3 Descrição do objeto. 

 

Os objetos que deverão ser entregues consistem, minimamente em:  

a) Mapeamento: 

 

 Apresentação de mapa em escala de 1:5000 e 1:15000 da Microbacia do Rio 

Cubatão Velho, descrevendo detalhadamente o uso do solo separado por 

classes seguindo o Manual Técnico de Uso da Terra estabelecido pelo IBGE. 

 

 Apresentação de mapa em escala de 1:5000 e 1:15000 das propriedades 

rurais da Microbacia do Rio Cubatão Velho, com o respectivo uso do solo 

separado por classes seguindo o Manual Técnico de Uso da Terra 

estabelecido pelo IBGE. 

 

b) Relatório consolidado das atividades de Campo: 

 

 Apresentação de relatório consolidado das entrevistas e avaliações das 

propriedades rurais, descrevendo as principais informações das atividades 

desenvolvidas em cada propriedade, percepção ambiental e aceitação quanto 

ao programa. Deverão ser avaliado e listado possíveis conflitos e 

oportunidades.  

 

c) Relatório consolidado da situação das áreas de preservação ambiental: 
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 O documento deverá conter informações sobre a situação das áreas de 

preservação frente a sua ocupação, situação de degradação, compatibilidade 

com metodologias de recuperação (listar as possíveis), presença de 

remanescentes florestais nativos próximos e situação das margens dos 

cursos hídricos e nascentes. 

 

d) Valoração ambiental 

 

 Apresentação de relatório técnico consolidado contendo a metodologia 

empregada para a valoração ambiental, os resultados e interpretação quanto 

à compensação financeira, a estrutura de cálculo ou mensuração utilizada, o 

valor médio por propriedade e cultura desenvolvida e o valor médio base para 

o pagamento.  

5.3.4 Fundamentação Legal. 

 

 Lei Federal nº 12.651/2012 que Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 

altera as Leis nºs  6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro 

de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 

15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 

Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências 

 Lei Federal nº 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. 

 Lei Federal nº 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. 

5.3.5 – Condições de Participação. 

 

Conforme edital nº 101/2018 elaborado pela Prefeitura Municipal de Joinville: 

 

 Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem às 

exigências estabelecidas neste termo.  
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 Não será admitida a participação de proponentes:  

 Em consórcio;  

 Em falência ou concordata, que se encontre em processo de 

recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação;  

 Punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a 

Administração, inscritos ou não no Cadastro Central de Fornecedores 

do Município de Joinville, durante o prazo estabelecido para a 

penalidade;  

 Que tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão da 

Administração direta ou indireta, com qualquer órgão PÚBLICO 

FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL ou do DISTRITO FEDERAL;  

 Cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou 

dirigentes da Administração Pública Municipal;  

 Direta ou indiretamente, autores, pessoas físicas ou jurídicas, que 

participaram da elaboração do projeto básico ou executivo, nem 

empresa, isoladamente ou em conjunto, responsável pela elaboração 

do projeto básico ou executivo ou do qual o autor do projeto seja 

dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico 

ou subcontratado;  

 Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da 

licitação. 

5.3.6 Critérios de julgamento. 

 

 O processo licitatório terá como escolha a proposta que apresente a melhor 

técnica e preço, seguindo como critério de avaliação 55% (cinquenta e cinco 

por cento) para a proposta técnica e 45% (quarenta e cinco por cento) a 

proposta financeira. 

 Os documentos deverão ser compostos por três partes sendo: 

 Proposta técnica com descrição detalhada das atividades, 

metodologia aplicada para valoração ambiental e para realização 
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das atividades de campo, forma de composição e análise dos 

resultados. 

 Proposta financeira em conjunto com a planilha detalhada de 

custos. 

 Currículos dos Profissionais envolvidos na elaboração da proposta e 

que participarão ativamente na execução das atividades. 

 

 Quanto à proposta técnica a avaliação terá uma pontuação máxima de 100 

pontos, divididos em: 

 

 35 pontos - Organização da proposta, cronograma de 

desenvolvimento, metodologia e justificativa técnica para escolha, 

estrutura de trabalho em campo, avaliação dos resultados. 

 20 pontos - Experiência da participante na elaboração de projetos e 

programas de valoração ambiental 

 15 pontos - Experiência da participante na elaboração de projetos e 

programas de pagamento por serviços ambientais 

 10 pontos - Experiência da participante na elaboração de projetos e 

programas desenvolvidos no Bioma Mata Atlântica. 

 20 pontos - Qualificação profissional 

 

 Quanto à proposta financeira a avaliação terá uma pontuação máxima de 100 

pontos, divididos em: 

 

 20 pontos - Despesas com pessoal técnico e de apoio 

 15 pontos - Despesas com transportes 

 30 pontos - Despesas com aquisição de dados e levantamento 

 30 pontos - Despesas com as atividades de produção dos 

relatórios. 

 05 pontos - Outras despesas 

 Será considerado excessivo, acarretando a desclassificação da proposta, o 

preço global superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
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5.3.7 Prazo, local e condições de entrega. 

5.3.7.1 – Prazo. 

 

 Os trabalhos deverão ter uma duração total de 210 dias, podendo ser 

prorrogado por mais 30 dias mediante a justificativa técnica. 

5.3.7.2 – Condições de entrega. 

 

 Deverão ser entregue os relatórios consolidados em 2 (duas) vias impressas, 

seguindo as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), com qualidade de impressão que permita a perfeita 

visualização das informações, devidamente encadernado. Obrigatoriamente 

uma versão deverá estar assinada e rubricada por todos os profissionais. 

 

 Deverá ser encaminhada uma versão final em meio digital formatada e 

gravada em formato PDF, em mídia de CD ou DVD. 

 

 Deverão ser fornecidas as informações detalhadas referentes aos dados 

utilizados para elaboração dos relatórios: descrição geral dos arquivos 

produzidos, procedimentos adotados para a digitalização de dados 

cartográficos, escala, data e fonte desses dados, tipo (mapa em papel, 

imagens de satélite, etc.), fator de erro obtido no processo de 

georreferenciamento, data da digitalização dos dados cartográficos, 

problemas existentes nos dados, projeção cartográfica utilizada e todos os 

parâmetros necessários para sua interpretação (datum, meridiano central, 

zona). 

5.3.7.3 – Local de Entrega. 

 

 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville, localizada na Rua 

Anita Garibaldi, 79 – Anita Garibaldi – 89203-300, Joinville – SC, de segunda 

a sexta das 08:00 horas às 14:00 horas, sob cuidados do Grupo de Trabalho 

referente ao Pagamento por Serviços Ambientais. 
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5.3.8 Obrigação das partes. 

5.3.8.1 – São obrigações do contratante: 

 

 Realizar os trabalhos durante o prazo estabelecido, seguindo o cronograma 

contido na proposta, devendo ser obrigatoriamente finalizado em até 210 dias. 

 Realizar os trabalhos conforme proposta apresentada. 

 Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, de natureza 

previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou 

encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto do 

presente Contrato. 

 Fornecer o produto com a qualidade e especificações determinadas pela 

legislação em vigor. 

 Manter durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, a 

execução dos serviços objeto deste termo de referência; 

 Comunicar à contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos solicitados; 

5.3.8.2 – São obrigações do contratante: 

 

 Pagar a CONTRATADA, seguindo os prazos e orientações expostas neste 

termo, mediante o valor aprovado. 

 Fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato de Prestação de Serviço, 

conforme seu interesse, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, 

relatando irregularidades, quando for necessário. 

 Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser 

solicitados. 

5.3.9 Acompanhamento e fiscalização 
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 Caberá aos técnicos do grupo de trabalho dos Pagamentos por Serviços 

Ambientais, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura 

Municipal de Joinville, a organização de comissão de julgamento de processo 

licitatório, supervisão técnica dos trabalhos buscando acompanhar seu 

andamento, avaliação dos resultados, recomendar complementações e 

alterações nos produtos e aprovar os serviços prestados em concordância 

com o contrato estabelecido. 

5.3.10 Pagamento. 

 

 1ª Parcela – (10% do valor contratado) pago em até 15 dias após a 

assinatura. 

 2ª Parcela – (10% do valor contratado) pago mediante a entrega dos 

Mapeamentos. 

 3ª Parcela – (15 % do valor contratado) pago mediante a entrega do Relatório 

Consolidado das Atividades de Campo. 

 4ª Parcela – (15% do valor contratado) pago mediante a entrega do 

Diagnóstico das Áreas de Preservação Permanente. 

 5ª Parcela – (50% do valor contratado) pago mediante a entrega do Relatório 

Final.  

5.3.11 Sanções. 

 

Conforme edital nº 101/2018 elaborado pela Prefeitura Municipal de Joinville: 

 

 No caso da Contratada não cumprir as normas de licitação e as obrigações 

contratuais assumidas ficará sujeita às sanções e penalidades estabelecidas 

na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes 

possibilidades:  

I – Advertência.  

II – Multa  

 Nos casos de inexecução contratual total, por parte do 

proponente vencedor, sem prejuízo da apuração e reparação 
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do dano que a exceder, correspondente ao valor total da 

proposta de:  

 15% (quinze por cento) para os itens com valores até R$ 

50.000,00;  

 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 

50.000,01 até R$ 200.000,00; 

 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 

200.000,01; 

 De até 10% (dez por cento) em caso de inexecução parcial 

sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da apuração e 

reparação do dano que a exceder. 

 

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 

(dois) anos.  

IV – declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa 

causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, 

dolosa ou revestida de má-fé, a juízo do CONTRATANTE. A pena de 

inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado do Secretário 

Municipal de Administração e Planejamento, assegurando a defesa do 

interessado no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, ponderada 

a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou 

potencial.  

 O montante de multas aplicadas à Contratada não poderá ultrapassar a 15% 

(quinze por cento) do valor global do contrato. Caso aconteça, o Município 

terá o direito de rescindir o contrato mediante notificação.  

 As multas deverão ser pagas junto à Tesouraria da Secretaria de Fazenda do 

Município até o dia de pagamento que a Contratada tiver direito ou poderão 

ser cobradas judicialmente após 30 (trinta) dias da notificação.  

 As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da Contratada.  
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 Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de 

qualquer obrigação financeira imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual 

 

5.3.12 Informações complementares 

 

Conforme edital nº 101/2018 elaborado pela Prefeitura Municipal de Joinville: 

 

 Os recursos deverão: obedecer ao disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/93; 

Ser encaminhados ao Secretário de Administração e Planejamento; Estar 

acompanhado da respectiva representatividade e, quando for o caso, de 

procuração.  

 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 

prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 

não identificado no processo para responder pelo proponente.  

 Será protocolada no protocolo Eletrônico da Secretaria de Administração e 

Planejamento – Unidade de Processos, situado à Avenida Hermann August 

Lepper, nº 10, Saguaçu, Joinville/SC – CEP 89.221-005, no horário das 8h às 

14h, conforme Decreto nº 13.011/2006.  

 Serão inadmitidos recursos enviados via fax e e-mail. 

 Qualquer cidadão poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, qualquer 

proponente, no prazo de até 02 (dois) dias úteis da data fixada para a 

realização da sessão pública, impugnar o Edital, conforme previsto no art. 41 

da Lei nº 8.666/93. 

 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 

presente edital ficarão disponíveis para todos os interessados na Unidade de 

Processos – UPR e será publicado no site www.joinville.sc.gov.br, link “Edital 

de Licitação”, no respectivo edital. 

 A Secretaria de Administração e Planejamento poderá revogar o presente 

edital por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou 
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anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 

 O presente trabalho demonstrou a possibilidade de criação de um projeto de 

intervenção para a mensuração da valoração financeira na microbacia do Rio 

Cubatão Velho, como forma de auxiliar na implantação de programas e políticas 

públicas voltadas ao pagamento por serviço ambiental. Destaca-se que o presente 

trabalho tem um caráter educativo, devendo em sua aplicação ser adaptado as 

condições e realidades que configuram os processos licitatórios do município. 

 Mesmo estando às ações propostas na intervenção voltadas para uma 

microbacia do Rio Cubatão, poderão ser ampliadas para toda a bacia, conhecendo 

assim a compensação financeira do contexto geral. 

 Ressalta-se que durante a execução do projeto as definições dos dados de 

hidrologia devem ser determinadas pela prefeitura municipal, sugerindo que as 

correções das feições sejam efetuadas no decorrer das atividades em campo. 

 Diante do exposto afirma-se que o pagamento por serviços ambientais 

demonstra ser uma ferramenta passível de ser empregada como forma de gestão 

dos recursos hídricos, entretanto, algumas medidas devem ser tomadas como a 

criação de uma legislação municipal e de um programa público, evitando que a 

execução do programa fique restrita a uma administração. 

 Ademais, essa conjunta de legislação, programas públicos e estudos 

detalhados, permitirão ao poder público buscar apoio de entidades e parcerias, tais 

como a participação nos editais de chamamento do programa Produtor de Água da 

Agência Nacional de Águas – ANA do Governo Federal, programas desenvolvidos 

por organizações sem fins lucrativos como o Projeto OASIS executado pela 

Fundação O Boticário, além de outros exemplos e arranjos existentes.  
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